
 

 

                                                                                                           Warszawa, dnia 12.05.2020 r. 
 
 

MODYFIKACJA I WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 
 
Znak sprawy: 31/RN/2020 
 
Przedmiot zamówienia publicznego: 
Wykonanie usługi badania rynku produktów leczniczych w Polsce oraz wyceny wybranych reprezentantów w tym 
zakresie dla potrzeb międzynarodowych porównań PKB i siły nabywczej (PPP) w ramach badania Eurostat – OECD 
PPP Programme. 
 
Pytanie 3 
W związku z możliwością złożenia jednej oferty, który z wariantów karty reprezentantów jest preferowany przez 
Zamawiającego (zakres informacji w obu wariantach nie jest tożsamy)? 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
W ramach realizacji usługi Zamawiający dopuszcza dwa warianty wyceny (wariant I i wariant II). Należy wybrać 
jeden z opisanych w zamówieniu wariantów wyceny (wariant I lub wariant II). Wybrany przez Wykonawcę 
wariant wyceny należy wskazać na formularzu składanej oferty. Zamawiający wybierze ofertę, która 
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny za wykonanie usługi (zgodnie ze wzorem podanym w  zapytaniu 
ofertowym nr 31/RN/2020 - punkt III) 
 
Pytanie 4 
Czy w Wariancie 1 Zamawiający dopuszcza przedstawienie informacji uśrednionych na poziomie narodowym 
(bez ograniczania do miasta Warszawa)? 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający informuje, że w wariancie 1 nie dopuszcza się przedstawienia informacji uśrednionych na poziomie 
narodowym (bez ograniczania do miasta Warszawa). 
 
Pytanie 5  
W związku z umieszczeniem we wzorcu I i II w kolumnie shop type informacji sugerujących, iż Zamawiający oczekuje 
podania informacji w podziale na apteki sieciowe i indywidualne proszę o informację czy: 

 zestawienie ma obejmować dane z aptek otwartych (bez rozbicia na sieciowe i indywidualne)? 
 zestawienie ma obejmować dane z aptek otwartych oraz dane z aptek sieciowych i dane z aptek 

indywidualnych oddzielnie? 
 zestawienie ma obejmować dane z aptek sieciowych i indywidualnych (bez średniej ceny dla ogółu 

aptek)? 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Zamawiający informuje, że Wariant I dotyczy indywidualnych obserwacji cenowych pochodzących z aptek  
w Warszawie. W tym przypadku dla każdej obserwacji cenowej należy wskazać typ apteki. 
W wariancie II zestawienie powinno zawierać średnią cenę krajową z aptek (bez rozbicia na sieciowe i 
indywidualne) ze wskazaniem jaki typ apteki przeważa w próbie. 



2 

 

 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu 

z dnia 13.05.2020 r. godz. 10:00  
 

na dzień: 18.05.2020 r. godz. 10:00 
 
 
 
 

 
                                                                                               Agata Lewandowska 

                                                                               Specjalista 
                                                                                                  Wydział Zamówień Publicznych 

 

 


